
 

 

 

BIZKAIAN TRIBUTU ITUNDUAK DIRELA-ETA BILDUTAKOA 

2022KO IRAILA 

 

 

 

I. ZIFRA GLOBALAK 

a) Bildutako zenbateko likido osoa 

Irailera arte, tributu itunduak direla-eta bildutako zenbateko metatuak % 11,1ko gorakada 

izan du, aurreko urteko hil berarekin alderatuta, eta, guztira, 6.722,1 milioi euro bildu dira; 

2021eko hil bererako, berriz, 6.052,1 milioi euro bildu ziren. Horrek diru-bilketa likidoan 

670,1 milioiko alde positiboa dakar; gehikuntza hori ekitaldirako aurrekontuaren guztizko 

kopuruaren (8.386,9 milioi euro) % 80,2 da. 

Emaitzak aztertzeko, kontuan hartu behar da bi ekitaldietan egiaztatu den diru-bilketan 

jasotako kopuruak ez direla homogeneoak; izan ere, osasun-krisialdiak, energiaren prezioek 

eta inflazioak zergadunengan eragin dituzten likidezia-arazoak arintzeko aurreko ekitaldian 

zein egungoan hartutako neurriek eragina dute bai tributu-sarreren egutegian, bai, nola ez, 

bildutako zenbatekoetan.  

Irailean ez denez doikuntzarik egiten, abuztuko txostenean adierazitako egoera mantentzen da: 

barne-doikuntzei dagokienez, Bizkaiak 153,3 milioi gehiago ordaindu dizkie Araba eta 

Gipuzkoari, hau da % 19,4 gehiago, eta, bestalde, Estatutik jasotako doikuntzak % 38,4 hazi dira. 

 

 

 

                                   IRAILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2022 2021 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 7.222.611,4 6.522.099,9 700.511,5 10,7

FFAAen barneko doikuntza g uztira -943 .522,8 -790.23 9,2 -153 .28 3 ,5 19,4

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 6.279.088,6 5.73 1.860,7 547.228,0 9,5

Guztizko doikuntza Estatuarekin 443 .054,2 3 20.217,5 122.8 3 6,8 3 8 ,4

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 6.722.142,9 6.052.078,1 670.064,7 11,1

Gauzatze-ehunekoa %80,2 %82,4
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b) Gestio propioaren ondorioz bildutako zenbateko gordina eta itzulitako kopuruak 

Gestio propioko zerga itunduen bidez bildutako kopuru gordina 8.512,4 milioi euro izan da, 

iaz hil berean lortutakoa baino % 12,1 gehiago; izan ere, orduan 7.594,8 milioi bildu ziren. 

Bestalde, itzulitako kopuruetan ere gehikuntza gertatu da (% 19,9); iaz 1.862,9 milioi euro 

itzuli ziren; aurten, berriz, 2.233,4 milioi. Inguruabar bi horien ondorioz, diru-bilketa likidoak 

% 9,5eko gehikuntza izan du. 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko tributuak direla-eta bildutako kopuru likidoak % 10,1eko igoera izan du aurreko 

ekitaldiarekin alderatuta; aurten 3.246,6 milioi euro bildu dira, eta gorakada izan dute bai diru-

bilketa gordinak (% 9,2), bai itzulitako kopuruek (% 3,6). Zeharkako tributuetan, berriz, 2.990,6 

milioi euro bildu dira, hau da, % 9,1 gehiago. Igoera bildutako zenbateko gordinean (% 14,5) 

zein itzulitako kopuruetan (% 25,2) jazo da. Tasak eta beste diru-sarrera batzuk % 0,9 hazi dira; 

zehazki, 41,9 milioi euro bildu dira aurten, eta aurreko ekitaldian, berriz, 41,5 milioi. 

 

 

 

 

 

                               IRAILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2022 2021 diferen. %

Diru-bilketa g ordina 8 .512.443 ,8 7.594.767,1 917.676,7 12,1

Itzulitakoak -2.23 3 .3 55,2 -1.8 62.906,4 -3 70.448 ,7 19,9

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 6.279.088,6 5.73 1.860,7 547.228,0 9,5

                                                       IRAILAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

mila eurotan 2022 2021 diferen. 2022 2021 % 2022 2021 %

Zuzeneko zergak 3.721.814,6 3.407.424,8 9,2 475.179,4 458.487,5 3,6 3.246.635,2 2.948.937,3 10,1

PFEZa 2.873.506,1 2.677.496,3 7,3 446.590,2 430.575,0 3,7 2.426.915,9 2.246.921,3 8,0

Sozietateen gaineko zerga 611.861,5 509.084,1 20,2 14.024,5 18.740,9 -25,2 597.837,0 490.343,3 21,9

Gainerako zuzeneko zergak 236.447,0 220.844,3 7,1 14.564,8 9.171,7 58,8 221.882,2 211.672,7 4,8

Zeharkako zergak 4.746.636,3 4.143.969,7 14,5 1.756.040,5 1.402.518,5 25,2 2.990.595,8 2.741.451,2 9,1

BEZa 3.463.591,0 2.885.924,0 20,0 800.301,7 608.274,8 31,6 2.663.289,3 2.277.649,2 16,9

BEZa barneko doikuntza 0,0 0,0 643.532,0 490.351,4 31,2 -643.532,0 -490.351,4 -31,2

Zerga bereziak 1.136.407,6 1.124.845,6 1,0 310.864,0 303.101,6 2,6 825.543,7 821.744,0 0,5

Gainerako zeharkako zergak 146.637,6 133.200,2 10,1 1.342,8 790,8 69,8 145.294,8 132.409,3 9,7

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 43.993,0 43.372,6 1,4 2.135,3 1.900,5 12,4 41.857,7 41.472,2 0,9

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 8.512.443,8 7.594.767,1 12,1 2.233.355,2 1.862.906,4 19,9 6.279.088,6 5.731.860,7 9,5

Doikuntzak Estatuarekin 700.112,0 517.661,9 35,2 257.057,7 197.444,5 30,2 443.054,2 320.217,5 38,4

Doikuntzak BEZa 657.026,2 472.967,5 38,9 10.731,4 11.109,6 -3,4 646.294,8 461.857,9 39,9

Doikuntzak Zerga bereziak 43.085,8 44.694,5 -3,6 246.326,3 186.334,9 32,2 -203.240,5 -141.640,4 -43,5

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 9.212.555,8 8.112.429,0 13,6 2.490.412,9 2.060.350,9 20,9 6.722.142,9 6.052.078,1 11,1
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a) PFEZa 

Iazko irailarekin alderatuta, PFEZaren diru-bilketa likidoak % 8,0 egin du gora, bildutako 

kopuru gordinak % 7,3ko gorakada izan duelako. Era berean, itzulitako kopuruek ere gora 

egin dute (% 3,7), eta 430,6 milioitik 446,6 milioira pasatu dira. 

Zergaren osagai guztiek goranzko bilakaera izan dute; salbuespena izan dira kapital 

higigarriaren etekinen gaineko atxikipenak, % 1,0 jaitsi baitira. Hala, gora egin dute lan-

etekinen gaineko atxikipenek (% 5,8), higiezinen kapitalaren etekinen gaineko atxikipenek 

(% 0,6), ondare-irabazien gaineko atxikipenek (% 6,1), lanbide-, enpresa- edo arte-jardueren 

ordainketa zatikatuek (% 16,1) eta sarien gaineko karga bereziak; azken hori dela-eta aurten 

bildutako zenbatekoa (23,0 milioi) eta aurreko ekitaldikoa (6,8 milioi) oso bestelakoak dira. 

Kuota diferentzialaren emaitza negatiboa txikiagoa da (-111,2 milioi euro, aurreko urteko        

-138,6 milioien aldean), diru-bilketa gordinaren hazkunde handia dela eta (% 12,0); 

itzulketetan hazkundea ez da hain handia izan (% 1,6). 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Sozietateen kuota diferentziala % 30,6 hazi da, bildutako zenbateko gordina hazi egin delako 

(%27,7); 468,4 milioi bildu dira, aurreko urteko 366,6 milioien aldean. Itzulketen bolumena, 

13,0 milioi, % 27,3 jaitsi da. Aurreko epigrafean aipatu diren gainerako zergak kontuan 

hartuta, zergaren zioz bildutakoa % 21,9gehitu da; izan ere, 2021eko irailera arte lortutakoa 

490,3 milioi izan zen, eta ekitaldi honetan bildutakoa, berriz, 597,8 milioi izan da. 

c) Gainerako zuzeneko zergak 

Gainerako zuzeneko zergetan bildu den kopuru likidoa % 4,8 handitu da; pasa den urteko 

irailera arte, 211,7 milioi bildu ziren, eta aurten, berriz, 221,9 milioi. Jaitsiera egon da 

ondarearen gaineko zergan (-% 2,1) eta oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergan                   

(-% 20,3), eta igoera, aldiz, kreditu-erakundeetako gordailuen gaineko zergan (% 4,7) eta      

ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan (duela urtebete 34,8 milioi bildu ziren eta aurten 

73,2 milioi). Bestalde, nabarmentzekoa da energia elektrikoaren ekoizpenaren gaineko 

zergan egondako jaitsiera (-% 99,5), zerga eteteak (elektrizitatearen prezioaren hazkunde 

geldiezina arintzeko neurria) eragindakoa. 

d) BEZa 

BEZari dagokionez, % 16,9 gehiago bildu da: iaz 2.277,6 milioi euro bildu ziren, eta aurtengo 

ekitaldian 2.663,3 milioi bildu dira. Bilakaera positibo hori bildutako kopuru gordinean 

izandako % 20,0ko gorakadaren ondorioa da. Izan ere, 2.885,9 milioi biltzetik 3.463,6 milioi 

biltzera pasatu da. Era berean, itzulketek % 31,6 egin dute gora. Bestalde, tributu hori dela-

eta egindako barne-doikuntzaren ondoriozko ordainketak % 31,2 hazi dira; guztira, 643,5 

milioi euro ordaindu dira. Arabak 205,5 milioi jaso ditu (% 51,8 gehiago) doikuntza horretan, 

eta Gipuzkoak, berriz, 438,0 milioi (% 23,4 gehiago). 
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e) Zerga bereziak 

Aurreko ekitaldiarekin alderatuta, % 0,5 egin du gora zerga berezien diru-bilketak; bildutako 

zenbateko gordina gehitu da (% 1,0) eta itzulitako kopuruak ere bai (% 2,6). Bilketak igo egin 

dira zerga hauetan: hidrokarburoak (% 0,2), tabako-laboreak (% 17,2) eta garagardoa 

(% 97,7). Aldiz, jaitsi egin dira beste hauetan: alkoholak (-% 17,6) eta elektrizitatea (-% 67,9). 

Emaitza horietan eragin handia dute zerga horien barne-doikuntzek. Kontzeptu horretan, 

Bizkaiko Foru Aldundiak 300,0 milioi euro ordaindu dizkie Arabako eta Gipuzkoako foru-

aldundiei (% 0,6ko igoera); lehenengoak 68,6 milioi euro jaso ditu (% 7,0 gutxiago) eta 

bigarrenak 231,4 milioi (% 3,1 gehiago). 

f) Gainerako zeharkako zergak 

Gainerako zeharkako zergen kasuan, % 9,7ko igoera izan da, guztira. Zehazki, bilketak gora 

egin du honako zerga hauetan: ondare-eskualdaketen gaineko zerga (% 4,9), egintza juridiko 

dokumentatuen gaineko zerga (% 28,2), zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia 

(% 14,3), berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zerga (% 16,5) eta aseguru-primen 

gaineko zerga (% 9,3). Joko-jardueren gaineko zergan, aldiz, behera egin du (-% 45,4). 

g) Tasak eta beste sarrera batzuk 

Tasen eta beste sarrera batzuen zioz bildutakoak % 0,9ko igoera izan du; 41,5 milioi eurotik 

ekitaldi honetan bildutako 41,9 milioi eurora igo da. Jokoaren gaineko tasek % 56,2ko 

gehikuntza izan dute, makinen eta tresna automatikoen tasak (% 58,6; 8,4 milioitik 13,3 

milioira igaro da) eta bingo-jokoaren (0,7 milioi eurotik 1,6 milioi eurora) eta txartel eta beste 

apustu batzuen tasek (% 24,2) izan duten igoeraren eraginez. III. kapituluko gainerako 

kontzeptuetan, behera egin dute berandutze-interesek (-% 28,0), premiamendu-errekarguek 

(-% 14,8) eta zerga-zehapenek (-% 17,2). 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Irailean ez da transferentziarik egin Estatuarekiko doikuntzak direla-eta; horrela, bada, haien 

emaitza (uztaileko txostenean jasoa eta ekitaldiko lehen bi hiruhilekoetako bilketa-doikuntzei 

eta aurreko ekitaldiko likidazioari dagokiena) txosten horretan adierazita dagoen moduan 

mantentzen da. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko alder. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2022 
 

Aldiak: urtarrila-iraila 

Periodos: enero-septiembre 
 

 
 

* Garrantzi txikiko ratioa / Ratio no significativo 


